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§ 1  Navn og hjemsted  

1.1  Foreningens navn er Danish Students Abroad og forkortes DSA.  

1.2  Foreningen har hjemme i Københavns Kommune, Danmark.  

 

§ 2  Formål  

2.1  DSA har grundlæggende til formål at varetage danske studerendes interesser 

før, under og efter et studieophold i udlandet. DSA arbejder for, at alle danske 

studerende på videregående uddannelser, uanset baggrund, i løbet af deres 

studietid opnår internationale erfaringer gennem hele uddannelser, studieophold, 

praktikophold etc. Vi tror på, at den viden, den kulturforståelse og det udsyn, 



 

man får gennem uddannelse i udlandet, ikke bare gavner den enkelte og vejen mod 

succes i dennes livsværk, men også gavner samfundet som helhed; at vi, som et 

lille land i en global verden, bliver rigere (i ordets bredeste betydning), og at det 

kan og skal være med til at sikre Danmarks fremtidige velstand og velfærd. 

2.2  Dette formål opnås gennem at: 

a. Rådgive og vejlede tidligere, nuværende og kommende danske studerende i 

udlandet. 

b. Repræsentere danske udlandsstuderende i Danmark. 

c. Øge interessen for og forståelsen for nytten af udlandsstudier på 

individuelt såvel som samfundsmæssigt plan, således at flere danskere 

kommer til at studere i udlandet.  

d. Opbygge fællesskab blandt tidligere, nuværende og kommende danske 

studerende i udlandet og sikre, at de har et netværk, de kan støtte sig til 

og dele erfaringer og udfordringer med. 

2.3  Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter. Foreningen 

er uafhængig af partipolitiske interesser. 

 

§ 3  Forenings struktur  

3.1  Foreningens medlemmer er enkeltpersoner. 

3.2  Øverste myndighed er generalforsamlingen.  

3.3  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, og denne kan efter behov nedsætte 

projektgrupper til at varetage foreningens forskellige arbejdsopgaver. 

3.4  Foreningens aktiviteter kan grundlæggende opdeles i 3 kategorier: Rådgivende 

og informerende aktiviteter, repræsenterende aktiviteter og 

fællesskabsopbyggende aktiviteter (jf. § 2.2). 

3.5  Foreningens bestyrelse bistås af et advisory board, der har til formål at rådgive 

den siddende bestyrelse og sikre kontinuitet i foreningens arbejde. Advisory 



 

boardet består af op til 5 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen, og man skal 

som board-medlem stå til rådighed for denne. Advisory boardets rådgivende 

funktion tager udgangspunkt i bestyrelsens skøn og prioriteter og 

sammensættes herefter; bestyrelsen kan således til en hver tid skifte ud i 

gruppen af board-medlemmer. Board-medlemmer kan frasige sig deres post med 

en måneds varsel. Advisory boardet har ikke beslutningskompetence, og der ydes 

ikke vederlag til dets medlemmer. 

 

§ 4  Medlemmer  

4.1  Der stilles ingen krav til medlemskab, dog henvender foreningens aktiviteter sig 

hovedsageligt til nuværende, kommende og tidligere danske studerende i 

udlandet.  

4.2  Medlemmer bidrager med et årligt kontingent til foreningens drift. Kontingentet 

for medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. 

4.3  For at arbejde for et projekt nedsat af bestyrelsen er det ikke et krav at være 

medlem.  

4.4  Medlemmer, der ikke handler i overensstemmelse med foreningens vedtægter, 

kan ekskluderes ved simpelt flertal på generalforsamlingen eller ved ⅔ flertal i 

bestyrelsen. Ekskluderinger vedtaget af bestyrelsen kan dog omgøres på 

næstkommende generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær. 

Bestyrelsesmedlemmer kan kun ekskluderes på generalforsamlingen. 

4.5  Arbejde udført for og af DSAs medlemmer og bestyrelse er ulønnet. Der ydes kun 

vederlag til af bestyrelsen kontraktansatte medarbejdere med veldefinerede 

arbejdsopgaver, samt til konsulenter i forbindelse med kortvarige, veldefinerede 

opgaver som f.eks. forundersøgelser, projektevalueringer, rapportskrivning og 

udarbejdelse af oplysningsmateriale. Medlemmer af bestyrelsen, suppleanter til 

bestyrelsen samt medlemmer af bestyrelsens advisory board må ikke være ansat i 

en lønnet stilling hos DSA. 



 

§ 5  Generalforsamlingen  

5.1  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens 

betalende medlemmer.  

5.2  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af august 

måned og indkaldes af bestyrelsen.  

5.3  Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel med 

angivelse af foreløbig dagsorden.  

5.4  Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert fremmødt betalende medlem 

én stemme. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af 

stemmelighed foretages en ny afstemning; hvis denne også giver stemmelighed, 

bortfalder forslaget. Personligt fremmøde er ikke nødvendigt, såfremt 

medlemmet  er med via telefon, videokald eller tilsvarende elektroniske midler af 

audio-/visuel karakter.  

5.5  Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:  

a. Valg af dirigent og referent. 

b. Årsberetning fra bestyrelsen/præsidenten. 

c. Godkendelse af årsregnskab. 

d. Behandling af indkomne forslag. 

e. Fastsættelse af kontingent. 

f. Godkendelse af foreløbigt budget. 

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og evt. revisor. 

h. Eventuelt. 

5.6  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være præsidenten i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden, vedlagt de 

nødvendige bilag, skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingens afvikling. Punkter kan optages på dagsordenen på dagen 

for generalforsamlingen, såfremt ⅔ af de stemmeberettigede efter § 5.4, 

stemmer for. 



 

5.7  Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende 

regnskabsår er modtaget støtte fra en ekstern aktør, sendes til den eksterne 

aktør til orientering.  

5.8  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. 

Generalforsamlingen skal træffe beslutninger vedrørende punkter optaget på 

dagsordenen efter ovennævnte regler. Punkter under "eventuelt", fremsat på 

generalforsamlingen, kan behandles, såfremt der er flertal for det.  

 

§ 6  Ekstraordinær generalforsamling  

6.1  Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og 

skal indkaldes, hvis 20 betalende medlemmer skriftligt forlanger det. 

Bestyrelsen har oplysningspligt over for foreningens betalende medlemmer, hvis 

5 betalende medlemmer skriftligt forlanger en ekstraordinær generalforsamling, 

således at yderligere medlemmer kan tilslutte sig kravet om en ekstraordinær 

generalforsamling. 

6.2  Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig 

dagsorden.  

6.3  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, 

krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære 

generalforsamling.  

 

§ 7  Bestyrelse  

7.1  Bestyrelsen varetager foreningens overordnede styring i henhold til foreningens 

formål og vedtægter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og 

rammerne for foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte 

arbejdsgrupper til at varetage foreningens forskellige aktiviteter. Alle kan 

deltage i sådanne foreningsarbejdsgrupper. 



 

7.2  Bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt foreningens betalende medlemmer på 

den ordinære generalforsamling for en etårig periode. 

a. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid, tilbydes først 

førstesuppleanten posten, dernæst andensuppleanten. Såfremt ingen 

suppleant har mulighed for at overtage posten, kan et nyt 

bestyrelsesmedlem indvælges på en ekstraordinær generalforsamling. 

Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling sidder 

indtil næste ordinære generalforsamling, hvor alle bestyrelsesposter igen 

er på valg. 

7.3  Bestyrelsen består af maksimum 10 medlemmer samt to suppleanter. 

7.4  Valgprocedurer til bestyrelsen:  

a. Der skal som minimum være en præsident, en vicepræsident og en kasserer. 

b. Opstilles der flere kandidater, end der er ledige poster, foretages valg ved 

skriftlig afstemning. Hvis én stemmeberettiget efter § 5.4 anmoder om det, 

skal afstemningen være anonym. 

c. Hver stemmeberettiget har maksimalt samme antal stemmer som antal 

ledige poster. Stemmesedler med flere kandidatnavne end antal ledige 

poster er ugyldige.  

d. Personvalget afgøres ved simpelt flertal til de tre fastlagt poster. Øvrige 

bestyrelsesposter afgøres ved relativt flertal, dvs. flest stemmer. Der sker 

separat afstemning til de tre fastlagte poster. Der stemmes først om 

præsidentposten og dernæst vicepræsidentposten/-posterne. 

e. Hvis ingen kandidat opnår simpelt flertal til en af de tre fastlagte poster, 

stemmes der om de to kandidater med flest stemmer fra første valgrunde. 

f. I tilfælde af stemmelighed blandt to kandidater trækkes der lod. 

7.5  I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et bestyrelsesmedlem, såfremt 

dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. 

a. Såfremt præsidenten af egen vilje udtræder af bestyrelsen, overtager 

vicepræsidenten posten, og en ny vicepræsident vælges internt i og af 

bestyrelsen. Den ledige plads i bestyrelsen udfyldes jf. § 7.2a 



 

b. Såfremt en vicepræsident eller kassereren af egen vilje udtræder af 

bestyrelsen, vælges dennes efterfølger internt i og af bestyrelsen. Den 

ledige plads i bestyrelsen udfyldes jf. § 7.2a 

7.6  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, præsidenten eller to bestyrelsesmedlemmer 

finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.  

a. Bestyrelsesmøder kan afholdes fysisk eller virtuelt. Al skriftlig 

kommunikation er som udgangspunkt elektronisk. Personligt fremmøde er 

ikke nødvendigt, hvis medlemmet er med pr. telefon, eventuelt med visuel 

understøttelse.  

b. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, dog 

min. 3 personer, er til stede.  

c. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved, at et simpelt flertal af 

bestyrelsens medlemmer stemmer for eller imod et givent forslag.  

d. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.  

e. Møderne er som udgangspunkt åbne, medmindre særlige hensyn taler imod. 

f. Ethvert medlem kan begære punkter optaget på førstkommende 

bestyrelsesmøde med 3 dages varsel.  

g. Der føres referat for alle bestyrelsesmøder. Alle beslutninger taget på 

bestyrelsesmøderne skal være ført til referat for at være gyldige. 

Referaterne skal som udgangspunkt være åbent tilgængelige, medmindre 

særlige hensyn taler imod. 

7.7  Generalforsamlingen skal foretage direkte valg til samtlige bestyrelsesposter 

(jf. § 7.4).  

a. Alle betalende medlemmer kan stille op til bestyrelsesposter. Hvis 

betalende medlemmer ikke har mulighed for at deltage i 

generalforsamlingen (jf. § 5.4), kan de stille op pr. brev eller e-mail, og 

disse skal være præsidenten i hænde senest en time før generalforsamlings 

start.  

7.8  Udtalelser på vegne af foreningen skal godkendes af præsidenten eller en 

vicepræsident.  



 

§ 8  Tegning af forening  

8.1  Kasseren har alene tegningsret over foreningens økonomiske midler. Det påhviler 

kasseren at redegøre for foreningens økonomi ved hvert bestyrelsesmøde og 

mindst en gang om måneden. 

 

§ 9  Økonomi  

9.1  Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i 

overensstemmelse med foreningens formål.  

9.2  For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.  

9.3  Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.  

9.4  Det årlige kontingent fastsættes ved den ordinære eller ekstraordinære 

generalforsamlinger (jf. § 4.2).   

 

§ 10  Regnskab og revision  

10.1  Foreningens regnskabsår begynder d. 1/8 og slutter d. 31/7 det følgende 

kalenderår.  

10.2  Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor, hvis budgettet overstiger 

1.000 kr. Revisoren kan ikke være et medlem af bestyrelsen. 

 

§ 11  Vedtægtsændringer og foreningens opløsning  

11.1  Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling, og kun hvis ⅔ af de på generalforsamlingen fremmødte 

betalende medlemmer stemmer herfor.  

11.2  Foreningens opløsning kræver ⅔ flertal blandt de på generalforsamlingen 

fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved 




